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Ordinært møde i AMO afholdt 9. september 2021 (A2.36 Roskilde)
Til stede:
Arbejdsmiljøchef Mikkel Tamstorf
Daglig arbejdsmiljøleder Stephan Bernberg
Arbejdsmiljølederrepræsentanter Jeppe Dalgaard Balle, Hans Jakobsen
Arbejdsmiljørepræsentanter Violeta Hansen og Lars Renvald (afbud)
Referent: Else Vihlborg Staalsen

Dagsorden
1. Kommentarer til seneste ordinære AMO møder og dagsorden
2. Hvem fortæller beslutninger videre fra dette møde?
3. Eksisterende opfølgningsliste
4. Feltarbejde med småbåde/Marina, dykning på feltarbejde (også Arktis)
5. Laboratorierundgangen (Stephan)
6. Psykisk APV/Trivsel i en Coronatid
7. Arbejdsulykker og nærvedulykker fra perioden
- Sikkerhed og isbjørne - usædvanlig aktivitet i Grønland i år, hvor en person er
blevet bidt – i vores bygninger i Daneborg?
8. Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling
9. Eventuelt/næste møde

1. Kommentarer og dagsorden
Ingen kommentarer til seneste referat. Sidst i dagsorden skal vi under eventuelt huske:
• Influenza
• Telefonmødedækning/ændring i beredskabsplan. Betyder det noget for Atex?
(STIB)
2. Hvem fortæller beslutninger videre fra dette møde?
21. september er næste gang. Jeppe tager den, hvis han er der, ellers tager Hans stafetten.
Henvis gerne i store træk til referatet, som sendes ud til AMO asap. Referater lægges som en
nyhed. Resten af AMO supplerer gerne.
3. Opfølgningsliste fra sidste gang
• Instruks om sikkerhed ved arbejde i arktiske egne skal justeres med snescooter-problematik. Guide færdiggøres efter kommentering fra Jørgen. Vi har ikke hørt fra Jørgen.
•

Jeppe har rykket for svar. Vi tager den i det udarbejdede format, medmindre vi hører noget inden næste møde.
Fra arbejdsmiljødrøftelsen: Udarbejdelse af APB i KIROS for alle blandinger. Violeta
fortæller, at de er næsten færdige. Men processens fremdrift afhænger af arbejdsmængden i laboratoriet. Vi afslutter sagen her på AMO, og nu er det kun løbende opfølgning
(ved nye rutiner). Cathrin, AU’s sikkerhedsrådgiver, var på besøg i Roskilde for få dage
siden, fortæller Stephan. Der blev givet ros videre til laboranterne. Fantastisk stykke arbejde, de gør. Violeta har været en god støtte.
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2021 laboratorierundgang Opfølgning i selvstændigt punkt denne gang.
Projekt ”Rør dig”. starter med en gåtur, hvor LRE inviterer. Vi følger op løbende og
ser, om vi kan sætte mere i gang. Lars sætter gang i at røre sig. Aktivitet med løbeholdet

er gået i gang.

Opfølgning fra brandøvelsen i august 2020. Vi vil tilnærme vores regler i beredskabsplan til AU’s generelle. STIB aftaler videre med Anders Moestrup, om vi kan planlægge
noget nu. (fælles for ENVS/BIOS). Vi skal tage hensyn til det radioaktive stof.
Ny brandøvelse i efteråret 2021. Omdøbes til beredskabsøvelse. Ideer er modtaget.
STIB har endnu ikke udarbejdet oplæg til øvelse. Tager snakken med Anders Moestrup,
når han kommer. Stephan inviterer beredskabsgruppen, når han ved mere.
Brand i batterier – Vi har nu fået ryddet op, og der er malet en sidste gang. En lang proces, da der viste sig at være lommer med sod, som var ”glemt”, hvorfor det fortsat lugtede af kemikalierne efter rengøring og maling de første gange. Der er lavet en facilitet i
kælderen til brug for opladning af risikobetonede batterier og Jeppe har indkøbt brandsikre plader der kan anvendes under feltarbejde og andre steder. Vi afslutter punktet.

Nye punkter:

•

Kemisk risikovurdering blev diskuteret. Sandra og Sabrina har gjort et stort stykke
arbejde, fortæller Violeta. Alle dokumenter er udarbejdet. Hvem skal være ansvarlig for de enkelte dokumenter? Projektleder, mener Violeta. Har vi en udfordring
hos nogen? Kan vi implementere stikprøvekontrol 3 steder ved laboratorierundgang, eller skal vi tage 3 risikovurderinger med? En mulighed kan være at lade post
doc eller studerende skrive vurdering og lade projektleder skrive under. Der var
enighed om at sætte dette på dagsordenen til næste gang. Violeta tager listen med,
så vælger vi et nummer i rækken helt tilfældigt og gennemgår den.

4. Feltarbejde med småbåde/Marina, dykning på feltarbejde (også Arktis)
Feltarbejde med småbåde. Dykkernummer findes kun i Roskilde p.t. Silkeborg skal have deres
eget. Jeppe tager punktet med til LAMU i næste uge. Der skal sikres en ensartet procedure i
hele BIOS – og står teksten anført, at vi vil gøre ting på en bestemt måde, så skal vi også håndhæve det. Husker vi risikovurderingen? Enighed om den ikke huskes i mange tilfælde og Jeppe
sagde, at det nok er helt fra, at man bare skal hente en vandprøve i fjorden over sælfangst til
længere teltekspeditioner i Grønland. Vi afventer LAMU’s diskussion og følger op på næste
møde.
5.

Laboratorierundgang v/Stephan
• Gasflasker på gulvet er blevet ordnet. 
• Øjenskylleflasker manglede. Lars har bestilt nye hjem, siger Jeppe. Lars bekræftede efter mødet, at det der trængte, det er skiftet.
• 2.15 nøgle til giftskab – sad i låsen og var ikke låst. Stephan snakker med rumansvarlig.
• Lysstofrør lå i kælderen. Vi har ryddet op. 
• Svejserummet – her lades der batterier op, men der stod ikke nogen dernede, da
vi var rundt. Jeppe har købt plader ind til at sætte batterierne på. Man tager dem
også med ud i felten, hvor man skal lade op fx på andre adresser. Dette gælder
meget store batterier fx til droner og ROV.
• Nødtelefoner kan smides ud da de ikke længere er i funktion efter nedlæggelsen
af receptionen. I stedet skal man aftale med kollega hvor man er så man ikke bliver ”glemt”. Sæt dem ud på gangen, så bliver de samlet op af Uffe eller Benny.
• Manglende hæve/sænkestinkskabe blev kommenteret af AT sidst. Har vi en plan
for udskiftning eller plan for skift? Stephan tjekker op. Specifik udfordring i
B.115. Hans spørger Sigga.
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Ny HPLC er indkøbt for længe siden. Der står en gammel øverst på et køleskab.
Den har stået der i 10 år, siges der. Mikkel spørger Berit og Martin, om den kan
smides ud. B.137.
Stephan sender resterende til laboranterne, om de kan klare det. Det er småting.

6. Psykisk APV og trivsel
Ny APV sker i februar. Vi afventer denne. Idé gives videre til LAMU, at man evt. kunne få
muligheden for, at man kunne få et par ekstra spørgsmål indføjet, hvis man var en del af en
flytning eller store omvæltninger på arbejdspladsen, så vi efterfølgende havde noget specifikt
at forholde os til på disse områder.
Instituttets værdisæt for hvilken arbejdsplads vi skal være har været i høring i LSU, Institutforum og i ledelseskredsen. Vi er fortsat en fysisk arbejdsplads og arbejder ud fra det. Vi har taget
udgangspunkt i den enkelte medarbejder, og hvad der fungerer for ham/hende. Der har været
ganske få kommentarer, der er umiddelbart stor tilfredshed med værdisættet (1½) side. Dette
forventes at komme bredt ud snarest.
7. Arbejdsulykker og nærvedulykker i perioden
Sikkerhed på Zackenberg. Input fra medarbejdere ved ZAC var blevet rundsendt til AMO og
blev kommenteret. En gæst havde ligget og sovet på Daneborg-faciliteten og var blevet bidt i
hånden. Han sov for åbent vindue. Samtidig er der set flere isbjørne i lejren. Redegørelsen gav
en hel række gode ideer til at imødegå den potentielt større kontakt med isbjørne.
Der har endvidere være flere hændelser med, at gammel ammunition (der ikke altid virker) til
signalpistolerne har været i omløb, og bjørnehegn til teltlejre, der er udleveret med udløbet
ammunition. Mikkel har derfor bedt logistikledelsen deroppe om at bringe tingene på plads
straks.
AMO udtrykker stærk kritik om situationen i Zackenberg, specielt i forhold til, at der ikke er
styr på udløb af ammunition og sikkerhedsudstyr, og at det er uacceptabelt. Det SKAL der styr
på straks! AMO skal ifølge retningslinjerne godkende den standard, der er på Zackenberg, og
det kan AMO på nuværende tidspunkt ikke. Våbenlager i Kangerlussuaq er også under kritik,
og det skal vi ligeledes have styr på.
Lars foreslår i det tilsendte skriv, at der som minimum skal være et fuldt våbentjek af alle våben i forbindelse med opstart af ny sæson, hvilket AMO finder meget rimeligt. Til sammenligning tjekkes våben altid inden hvert skydehold inden skydetræning i Danmark.
Mikkel følger yderligere op med logistikledelsen ved Zackenberg og Jeppe med våbenlageret i
Kangerlussuaq. Vi følger op næste gang på begge ovenstående sager.
Der fortælles på næste tirsdagsmøde om, at sikkerheden og specielt våben og ammunition altid
skal være i fokus. For Zackenberg fortæller vi kort om dette, og det kan underbygges af erfaringerne fra Kangerlussuaq.

Side 3 af 5

Side 3/5

Hovedpointen til alle: Husk at tjekke jeres udleverede ting, når I kommer til Grønland. Er
sikkerhedsmateriel ikke i orden, så kan I ikke tage i felten!
Husk risikovurdering under arbejdet! Det skriver vi i vores manual. Husker vi det? Vi håndhæver det ikke konsekvent, siger Jeppe. Vi tager det op på LAMU (se også punkt 4).
8. Arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling
Mikkel opfordrer AMO til at tage med på universiteternes dag (1½ dags arrangement), hvis
programmet lyder interessant. Else sender rundt, når vi får det opdaterede program. Afholdes i
marts 2022.
9.

Eventuelt
• Influenza – Vaccine i år? Mikkel siger ja for BIOS Roskilde. Stephan sender
rundt til godkendelse hos BIOS og ENVS.
• Stephan fortalte om revisionen af rygepolitik for AU, som formentlig kommer
snart. Den har været til kommentering hos hele AMO.
• Flytning til swing-space – måske skal der laves en APV, siger STIB. BIOS rykker først over, når de skal renoveres, så ENVS har stadig lidt tid ift tilbageflytning til D-bygningen
• Ændring af beredskabsplan – gemmer til mødet med Anders Moestrup

Næste møde er aftalt til

9. december 2021 kl. 13.00-14.30.

Foreløbig dagsorden:
1.
Kommentarer til seneste ordinære AMO møder og dagsorden
2.
Hvem fortæller beslutninger videre fra dette møde?
3.
Eksisterende opfølgningsliste/ nye emner fra arbejdsmiljødrøftelsen
4.
Kemisk risikovurdering
a. Violeta tager listen med, så vælges et tilfældigt nummer i rækken, som
AMO gennemgår.
5.
Psykisk APV/Trivsel
6.
Arbejdsulykker og nærvedulykker fra perioden
7.
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse/kompetenceudvikling
8.
Eventuelt/næste møde
Opfølgningslisten for næste møde:
• Instruks om sikkerhed ved arbejde i arktiske egne skal justeres med snescooter-problematik. Guide udsendes, tilrettet med Jørgens kommentarer, men har vi ikke hørt fra
•

ham, så sendes den ud, som den ser ud nu.
2021 laboratorierundgang Opfølgning – udeståender fra sidste møde:
o 2.15 nøgle til giftskab – sad i låsen og var ikke låst. Stephan snakker med
rumansvarlig.
o Forskelligt oplag blev kommenteret. Stephan følger op.
o Nødtelefoner kan smides ud. Stephan har informeret?
o Manglende hæve/sænkeborde blev kommenteret af AT sidst. Plan for udskiftning? Stephan tjekker op. Specifik udfordring i B.115. Hans spørger Sigga.
o Gammel HPLC øverst på et køleskab. Mikkel spørger Berit og Martin, om
den kan smides ud. B.137.

Stephan sender resterende til laboranterne, om de kan klare det. Det er
småting.
Projekt ”Rør dig”. starter med en gåtur, hvor LRE inviterer. Vi følger op løbende og
ser, og vi kan sætte mere i gang. Opfølgning ved Lars.
o

•
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Beredskabsplan. Vi vil tilnærme vores regler i beredskabsplan til AU’s generelle. STIB
aftaler videre med Anders Moestrup, om vi kan planlægge noget nu. (fælles for
ENVS/BIOS). Vi skal tage hensyn til det radioaktive stof.
Beredskabsøvelse. Ideer er modtaget. STIB snakker med Anders Moestrup, når han
kommer, hvad vi kan gøre for at opfylde reglerne og få en mere vedkommende øvelse.
Stephan inviterer beredskabsgruppen, når han ved mere.
Sikkerhedsmateriel Arktis – opfølgning på nærvedulykke/tjek af ammunition og rifler
etc.
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